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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
volby do zastupitelstva naší obce máme všichni za sebou. Výsledky jsou zveřejněny a každý ať si udělá
svůj vlastní názor na volební systém komunálních voleb. Všichni, kteří odevzdali svůj hlas, se podílí
na rozvoji a budoucnosti naší obce a patří jim za to velký dík. Volební období 2014 – 2018, které
je na svém začátku, bude znamenat spoustu práce ve všech částech naší obce. Jenom zájem a aktivní
přístup Vás občanů k veřejnému dění nás všechny může posunout dále a zvýšit úroveň života v obci.
Každý z občanů může sdělit svůj názor, každý může říci, co ho tíží. Je na každém z nás, zda svůj názor
sdělíme slušně, bez urážek a napadání, nebo neslušně a s pocitem vlastní dokonalosti. Nikdy není nic
naprosto dokonalé, ale je třeba najít vždy vzájemný kompromis a hlavně myslet na všechny naše
společné potřeby a zájmy.
Není možné preferovat tu nebo onu část obce, ten nebo onen sportovní klub nebo zájmovou skupinu.
Zastupitelstvo obce je vždy složeno z poslanců obou částí a troufám si říci, že rozhoduje vždy
spravedlivě i když se to mnohým občanům nezdá a mají na rozhodování zastupitelstva jiný názor.
I přes rozdílné pohledy lze naši obec vést konstruktivně ke spokojenosti většiny občanů. Není snadné
diskutovat a projednávat veškeré potřeby našich obyvatel v atmosféře zloby, zášti a napadání.
Zastupitelstvo obce v období 2010 – 2014 dokázalo vyřešit mnohé záležitosti s čistým svědomím
a hlavně v klidu a bez emocí. Rozpolcené a rozhádané části naší obce nikdy nemohou přispět
ke klidnému a pohodovému životu všech občanů, ba naopak vytváří nechutné prostředí různých
dohadů, polopravd a obec rozdělují. Manipulace s fakty, překrucování stanoveného, srovnávání
nesrovnatelného, to je to, co občany uvádí v omyl a podsouvá jim vzájemnou nevraživost.
Jsme a budeme již navždy spojeni jako obec Bechlín, tak proč stále vyvolávat střety, tvrdit, že tam nebo
tady se pracuje více či méně, že větší podpora jde do té či oné části obce. Rozpočet obce je jenom jeden
a každý z obyvatel má možnost zcela přehledně získat potřebné informace o jeho plnění. Snažíme
se Vás informovat prostřednictvím internetových stránek obce, úřední desky nebo Bechlínských listů.
Každý občan má samozřejmě možnost získat veškeré informace jak z oblasti účetnictví obce,
tak i z oblasti samosprávy na obecním úřadě. Nelze s jistotou spoléhat na vše, co někdo řekne nebo
napíše. Je třeba si pravdivost těchto informací ověřit pro vlastní posouzení každé záležitosti.
Plná funkčnost předškolního i školního vzdělávání, podpora sportovních oddílů a zájmových skupin,
sociální program podpory seniorů, běžná údržba veřejných prostranství a mnohé další plně funkční
záležitosti staví naši obec před náročné úkoly každodenního života. Ano, celý svět dnes žije na dluh,
ale co je dnes a co bude zítra? Rozumný člověk přemýšlí, zda mít dluhy a úvěry nebo být bez závazků
do budoucna. Stejně tak musí žít i naše obec, která je jen poněkud větší rodinou. Zatím se nám daří
hospodařit s čistým štítem a pravidelné kontroly hospodaření naší obce, které doposud neshledaly
závady, jsou toho důkazem.
Doufám, že s podporou převážné většiny občanů a s jejich zájmem o věci veřejné se nám všem bude
dařit stejně jako doposud.
Alexander Suchý, starosta obce
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Výsledky voleb do zastupitelstev obcí
Zvolení členové Zastupitelstva obce Bechlín pro volební období 2014 - 2018
jméno a příjmení
volební strana
Alexander Suchý
Jaroslav Vocásek
Ing. Ladislav Soušek
Stanislav Stanislav
Milan Fiala
Vladimíra Müllerová
Mgr. Ing. Jan Drobný
Ing. Vladimír Drobný, Ph.D.
Michal Stanislav
Pavel Carda
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

počet hlasů

Česká strana sociálně demokratická
Česká strana sociálně demokratická
Česká strana sociálně demokratická
Česká strana sociálně demokratická
Česká strana sociálně demokratická
Česká strana sociálně demokratická
Sdružení pro obec
Sdružení pro obec
Sdružení pro obec
Komunistická strana Čech a Moravy
Sdružení nezávislých občanů

369
328
305
316
310
280
204
182
147
135
100

Počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty
Česká strana
sociálně
demokratická
Suchý Alexander
Vocásek Jaroslav
Soušek Ladislav
Stanislav Stanislav
Fiala Milan
Müllerová Vladimíra
Poláček Miroslav
Hubená Gabriela
Rousová Monika
Petráček Petr
Rauchová Libuše

Bechlín

Předonín

celkem

2 193

1 065

3 258

251
205
192
231
216
193
216
158
161
210
160

118
123
113
85
94
87
82
94
91
80
98

369
328
305
316
310
280
298
252
252
290
258

Bechlín

Předonín

Sdružení
pro obec
Drobný Jan
Stanislav Michal
Svobodová Lenka
Nicková Věra
Vodičková Ivona
Fořt Miroslav
Šolc Michal
Drobný Vladimír
Šolc Jaroslav
Šustrová Jiřina
Turek David

celkem

Komunistická
strana
Čech a Moravy

538

222

760

Sdružení
nezávislých
občanů

Carda Pavel
Podstavcová Ivana
Konfršt Jindřich
Kubíčková Michaela
Komárek Tomáš
Nosková Ludmila
Macková Jana
Barcalová Simona
Korpala Milan
Barcal Zdeněk
Cedrych Milan

109
43
69
28
34
30
58
26
44
44
53

26
26
20
22
12
34
18
13
15
21
15

135
69
89
50
46
64
76
39
59
65
68

Fillerová Studená Z.
Kubíčková Kateřina
Cedrych Tomáš
Vocásková Lucie
Müller Radek
Dvořák Tomáš
Králová Zuzana
Jaroš Martin
Juhaniak Petr
Filler David
Wosková Naďa
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Bechlín

Předonín

celkem

679

1 128

1 807

72
52
52
86
76
48
57
59
58
72
47

132
95
103
94
97
104
92
123
90
95
103

204
147
155
180
173
152
149
182
148
167
150

Bechlín

Předonín

celkem

260

367

627

38
18
36
20
17
16
22
34
28
17
14

62
61
20
68
27
37
24
13
15
18
22

100
79
56
88
44
53
46
47
43
35
36
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Poměr hlasů, mandáty
volební strana

počet hlasů

č. 1 – Česká strana sociálně demokratická
č. 2 – Sdružení pro obec
č. 3 – Komunistická strana Čech a Moravy
č. 4 – Sdružení nezávislých občanů

poměr hlasů v %

3 258
1 807
760
627

mandáty

50,49 %
28,00 %
11,77 %
9,71 %

6
3
1
1

Volební účast
voliči v seznamu vydané obálky odevzdané obálky platné hlasy volební účast v %
Bechlín
Předonín
Celkem

608
364
972

367
264
631

367
264
631

3 670
2 782
6 452

60,36 %
72,53 %
64,92 %

Oznámení o konání ustavujícího zasedání
nově zvoleného Zastupitelstva obce Bechlín
Obecní úřad Bechlín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bechlín,
svolaného dosavadním starostou obce v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání:
Kulturní dům Bechlín, čp. 213
Doba konání:
sobota 1. listopadu 2014 od 16:30 hod.
Program:
1) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a)
b)
c)
d)
e)

určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
volba předsedy finančního výboru
volba členů finančního výboru
volba předsedy kontrolního výboru
volba členů kontrolního výboru

3) Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
4) Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Kominictví Apeltauer Roudnice n.L. oznamuje,
že kominické služby podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti
při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, budou občanům poskytovány pouze na základě
přihlášek, které bude přijímat do 10. listopadu 2014 Obecní úřad v Bechlíně a místostarosta
pan Vocásek v úředních hodinách v Předoníně.
Čištění komína: 130,- Kč

Vystavení revizní zprávy + čištění komína: 450,- Kč
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Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 29. září 2014 začal zimní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x týdně.
Svozový den – PÁTEK

Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny na obvyklých místech

Bechlín
21. – 23. listopadu 2014
Předonín, Benzinov
28. – 30. listopadu 2014
Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (tj. pneumatiky, akumulátory, elektroniku, televizory,
barvy, oleje, léky ...)

MUDr. Tylová oznamuje,
že ve dnech 6. – 7. listopadu 2014 neordinuje.

Zpráva o hospodaření obce za období 1. 1. 2014 – 30. 9. 2014
Přehled celkových příjmů a výdajů k 30.09.2014 ve vztahu k bankovním účtům obce
PŘÍJMY
k 30. 09. 2014
DAŇOVÉ
NEDAŇOVÉ
KAPITÁLOVÉ
DOTACE
CELKEM
Zůstatek
k 31.12.2013
PŘÍJMY PO
KONSOLIDACI

ROZPOČET
schválený
11 889 000,00
858 500,00
9 800,00
224 700,00
12 982 000,00

VÝDAJE
k 30. 09. 2014
BĚŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
CELKEM
Převod do
Ostatního fondu
VÝDAJE PO
KONSOLIDACI

ROZPOČET
schválený
11 777 000,00
1 205 000,00
12 982 000,00

ROZPOČET
po změnách
11 933 000,00
858 500,00
42 700,00
1 311 800,00
14 146 000,00

VÝSLEDEK od
počátku roku
9 711 188,79
446 356,61
41 880,00
1 311 731,94
11 511 157,34

1 062 100,00

1 062 031,94

ROZPOČET
po změnách
12 624 500,00
1 521 500,00
14 146 000,00

VÝSLEDEK od
počátku roku
9 542 256,20
333 550,00
9 875 806,20

1 062 100,00

1 062 031,94

ROZPOČET
schválený %
81,68
51,99
427,35
583,77
88,67

99,99
ROZPOČET
schválený %
81,02
27,68
76,07

KONTROLA účetnictví na finanční prostředky obce:
Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce od 01.01.2014 a konečným stavem k 30.09.2014
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

1 635 351,14
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ROZPOČET
upravený %
81,38
51,99
98,08
99,99
81,37

ROZPOČET
upravený %
75,59
21,92
69,81

99,99

.......... INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Kontrolní tabulka správnosti účtování k 30.09.2014
PŘÍJEM OBCE
11 511 157,34 VYDÁNÍ OBCE
FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 01.01 2014
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
1 590 812,40
Stav účtu ČSOB
29 046,08
Stav účtu ČNB
36 900,97
CELKEM
1 656 759,45
Příjem kontrolní číslo
13 167 916,79

9 875 806,20

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 30.09 2014
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
2 928 765,03
Stav účtu ČSOB
76 832,34
Stav účtu ČNB
286 513,22
CELKEM
3 292 110,59
Vydání kontrolní číslo
13 167 916,79

Rozdíl finančních prostředků na bankovních účtech
mezi počátečním stavem k 01.01.2014 a konečným stavem k 30.09.2014
ZMĚNA STAVU BANKOVNÍCH ÚČTŮ

1 635 351,14

Pro přehled o hospodaření obce předkládám několik údajů.
Rozpočet obce pro rok 2014 byl zpracován bez kladného zůstatku finančních prostředků roku 2013.
Do rozpočtu byly zahrnuty pouze předpokládané příjmy a výdaje roku 2014. Rozpočet byl schválen
dne 11.03.2014 jako vyrovnaný.
Dne 16.04.2014 zastupitelstvo obce rozhodlo o převodu finančního zůstatku obce z roku 2013
do Ostatního fondu obce. Vytvořená finanční rezerva Ostatního fondu může sloužit k úhradě
nepředvídatelných výdajů nebo k novým investičním záměrům obce.
Z výsledků letošního roku, které jsou součástí účetní závěrky k 30. 9. 2014, je zřejmé, že příjmy obce
jsou o 1 635 351,14 Kč vyšší než výdaje. Procentuální rozdíl mezi příjmy a výdaji je 11,56 %.
Převaha příjmů nad výdaji je způsobena plynulou daňovou výtěžností ze strany finančního úřadu
a investicemi, které jsou dosud zrealizované z části. Do této doby se podařila oprava silnice
v Předoníně. Fasáda včetně zateplení budovy kulturního domu a rekonstrukce rybníka v Předoníně
je v současné době v realizaci. K úhradě těchto akcí dojde začátkem měsíce prosince. Běžné výdaje obce
dosud proběhly na úrovni plánovaných neinvestičních nákladů. Přerozdělením těchto nákladů byla
vytvořena rezerva finančních prostředků, která byla v měsíci září použita na opravu střechy na budově
obecního úřadu v Předoníně. Drobné opravy, údržba na obecních budovách a péče o veřejné
prostranství probíhají průběžně. Hospodaření obce za třetí čtvrtletí probíhá v souladu se schváleným
rozpočtem.
,

Milena Koťová, účetní obce

Hodně nebo málo?

Je s podivem přesvědčivé tvrzení o nevyužívání dotačních prostředků naší obcí. Zcela průkazná
tabulka hovoří o jiné, podotýkám pravdivé, skutečnosti. Nechávám na zvážení každého čtenáře,
ať posoudí – hodně nebo málo?
Dobrým příkladem jednoduchosti získávání dotačních prostředků je dlouhodobá snaha sportovního
klubu Předonín. Již čtyři roky je předkládána žádost na Ministerstvo školství, kapitola podpora sportu,
o finanční prostředky na rekonstrukci sportovního zázemí. Zvídavý občan se může informovat
u vedení klubu o všech krocích, o množství dokladů, o spoustě hodin práce a o výsledku všech jednání.
Potom ať sám vyhodnotí onu jednoduchost dotačních programů.
Alexander Suchý
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.......... NAŠE ŠKOLKA

V předonínské školce mají krásný podzim
V předonínské školce vítají děti strašidýlka a zvířátka z dýní. Schody
a chodba MŠ jsou velmi pěkně vyzdobeny halloweenskými dekoracemi,
které pro děti a rodiče vyrobily paní učitelky.
„Tuto výstavku děláme už asi čtvrtým nebo pátým rokem, pokaždé
se snažíme vyrobit nové, originální postavičky. Letos jsme vyrobily
například slony a labutě z okrasných dýní se zakroucenou stopkou,“ říká
učitelka MŠ Alena Teichertová.
Okrasné dýně, ze kterých jsou vyrobeni panáčci, si učitelky MŠ Předonín
samy vypěstovaly a přinesly. Další tři velké halloweenské dýně darovali
mateřské škole sousedé pan Klečka a paní Hradecká, za což jim patří
poděkování. Výstavka v chodbě zůstane dokud dýně vydrží, všechny děti
navíc dostanou domů labutě.
Dětem i rodičům se dýňáčci velmi líbí. „Mě se nejvíc líbí sloni a veselá
kukuřice,“ vybral po dlouhém váhání nejhezčí kousky pětiletý předškolák
Kuba. „Je to opravdu pěkná podzimní výstava. Je neuvěřitelné, co všechno paní učitelky pro děti dělají.
I s tak malými dětmi, které byly letos do školky přijaty, jsou schopné vytvořit krásné výrobky.
Jsem se zdejší školkou velmi spokojená,“ říká jedna z maminek, Iva Cedrychová.
Co dodat na závěr? Snad jen to, aby dýně dětem co nejdéle vydržely a aby ve školce byla stále dobrá
nálada. A až dýně z chodby zmizí? Pak už se s našimi nejmenšími můžeme těšit na Ježíška!

Zdeňka Fillerová Studená

.......... NAŠE ŠKOLA

A je tu podzim...

Opět po roce nastal čas padání listí, dešťů, ale i pouštění draků. I my jsme se těšili na naši již tradiční
a každoroční DRAKIÁDU. Několik dní před naší drakiádou hodně pršelo a foukalo a my jsme
očekávali, jak bude v pátek 24. října, na den, na který jsme naši drakiádu naplánovali. Hurá! Nastalo
páteční ráno, neprší, ale ani nám moc nefouká.
Abychom nešli hned ráno a nebyla nám brzy zima, připravila si pro nás Míša malování veselých
i strašidelných obličejů a Lukáš zábavné hry v tělocvičně. Děti si užily mnoho legrace a dle přání měly
pomalované obličeje. Mezi holčičkami převládaly hvězdičky a kytičky, kluci si přáli pavoučí sítě
a upíry.
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Až po desáté hodině „zavelela“ paní ředitelka, že vyrážíme na hřiště. Děti si vzaly každý svého draka
a batůžek se svačinou a průvod žáků s draky se ze školy vydal směrem na hřiště.
Tam již několik rodičů čekalo, až svým dětem pomohou s vybalením nového draka. Byl to opravdu
pěkný pohled na to, jak se děti i draci na hřišti dali do pohybu. Většině dětí se drak vznesl, i přes slabý
větřík. Příjemnou změnou bylo i to, že letos pan Fiala pozval pana Müllera a dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého o koních a o jejich chovu.
Pak jsme si již pochutnali na opečených vuřtech a kdo chtěl, tak po svačině ještě běžel pouštět draka
a ostatní si zahráli s Lukášem a Míšou fotbal.
Všem dospělým patří dík za podařený a pěkný den a budeme se určitě těšit na další akce v naší škole.
Fotky již dnes naleznete ve fotogalerii 2014/2015.
Milena Kölblová a Michaela Vondráčková

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ……….

Strašidelné odpoledne a lampiónový průvod

Rok se s rokem sešel a my jsme opět připravili zábavné odpoledne pro děti. Venku vládne babí léto,
počasí je takové i makové, ale na tu bídu se dá říci, že nám i letos vyšlo. V 15.30 opět okolo hasičárny
běhal nespočet čarodějnic, upírů, kouzelníků, duchů a jiných strašidelných bytostí. Velmi nás těší,
že masek rok od roku přibývá a to nejen u dětí, ale i v řadách rodičů.
Každý, kdo měl zájem, si mohl vydlabat dýňového strašáka, namalovat sádrové
zvířátko nebo vyrobit „veselou vidličku“. Malovalo se na papír i na obličej.
To všechno pod dozorem kouzelných a strašidelných bytostí.
Před 18 hodinou se prostor u hasičárny ještě více zaplnil, protože někteří přišli
až na průvod. Po setmění si děti rozsvítily své lampiónky a průvod vyrazil
na cestu – okolo obecního úřadu na fotbalové hřiště. Vítr letos téměř nefoukal,
takže všichni mohli bez obav vypustit balónek štěstí. Pohled na noční oblohu
osvětlenou desítkami svítících balónků je opravdu úžasný zážitek, který se snad
nikdy neokouká. Jen co balónky zmizely v dálce, vydal se průvod zpět
k hasičárně, kde už na děti čekala strašidla.
Černý anděl posílal skupinky dětí na stezku osvícenou pouze svíčkami. Cesta vedla všude možně
v okolí Švagrovského vily. Děti potkaly spoustu pohádkových, ale i hororových bytostí. Strašilo
se samozřejmě přiměřeně věku dětí, přeci jen nechceme, aby z nás měly děsivé sny. Na druhou stranu
myslím, že všechny na sebe byly po právu pyšné, když došly na konec .
Většina lidí hned po stezce odešla domů. Koneckonců se není čemu divit, na nějaké sezení do noci už
opravdu není počasí. Pár vytrvalců se ještě hřálo u ohně, ale i tak jsme před 23 hodinou akci ukončili.
Za SDH Bechlín bych ráda poděkovala všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách a organizaci
celého dne. Oceňujeme každou, i sebemenší pomoc. Veliké poděkování si zaslouží Rajnohovi.
Vypěstovali opravdu velikou kopu obřích dýní, a všechny je darovali dětem, které na průvod přišly.
Dýně, které nám zbyly, ať už celé nebo vyřezané, teď zdobí okolí hasičárny, školy a školky v Bechlíně.
Určitě tedy udělají radost i těm dětem, které se akce nezúčastnily.
Ještě jednou všem děkujeme...
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Michala Korpalová

.......... REDAKČNÍ RADA

Volební noviny – Sdružení pro obec
Článek ve Volebních novinách nadzvedl většinu členů Redakční rady Bechlínských listů, ale i další
občany. Na straně 7 je mimo jiné napsáno: „Zvýšíme informativní význam obecních listů, není třeba,
aby propagovaly jen starostu obce.“
Nejprve je nutné podotknout, že v každých Bechlínských listech je na poslední straně uvedeno:
„Vaše podněty, náměty, příspěvky, inzeráty, nabídky a pozvánky zasílejte přímo na e-mail
ou.bechlin@tiscali.cz, případně je předejte v kanceláři obecního úřadu nebo panu Hruškovi
v Předoníně“. Z toho jasně a zřetelně vyplývá, že se příspěvkům, námětům atd. nebráníme, naopak
je vítáme pro větší pestrost a další nové informace.
Je škoda, že pan Jan Drobný celá předchozí léta plně nevyužíval těchto možností. Tento výrok
vnímáme jako neúctu k naší práci a k práci zaměstnanců obecního úřadu, kteří se nemalou měrou
na vydávání Bechlínských listů podílejí.
Protože všichni lidé bývají omylní, tak pevně věříme, že pan Jan Drobný přehodnotí svoji nevyzrálou
myšlenku, kterou dal na papír.
Proto ještě jednou: Vaše podněty, náměty, příspěvky, inzeráty, nabídky a pozvánky zasílejte přímo
na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz, případně je předejte v kanceláři obecního úřadu nebo panu Hruškovi
v Předoníně.
Za redakční radu Irena Škobisová

.......... VAŠE PŘÍSPĚVKY
Pomluva a lež jsou horší meče –
těm jen stěží můžeš se ubránit.
Po nich sice krev z rány neuteče,
dovedou však více
a mnohem hlouběji
poranit...
Dostaly se nám do rukou „Volební noviny SPO“, ve kterých nás zaujal článek o Svatováclavské
pouťové veselici. Té jsme se zúčastnili s tím, že akce byla prezentována jako oživení tradice v obci.
Byl by to nesporně záslužný čin a potud byl zajisté kvitován, nejen námi, ale i dalšími spoluobčany.
Nás ale překvapilo a znechutilo to dodatečné zatažení do politických rejů a „namočení“ do volebního
guláše.
Opravdu, za uspořádání patří pořadatelům velký dík! Ale to, co následovalo, to nás velice zarazilo –
včetně konstatování v citovaných novinách, že příště bude tato akce probíhat již v režii SPO. Takže jako
akce kulturní – nebo politická?
Co si o tom má myslet ten, kdo léta pomáhá na autorem opomíjených kulturních akcích pořádaných
Kulturní komisí Obce Bechlín a ne ČSSD, či jinou politickou stranou? Je rozumné a k věci zatahovat
politiku do kulturního dění v obci? Chceme se snad vrátit k tomu, co tady již bylo – před sametovou
revoluci? To snad ne!
Šli jsme se přece pobavit a podpořit dobrou věc – obnovu tradic v obci, ve které žijeme. Ale rozhodně
nechceme, aby naše účast byla dodatečně vykládána jako podpora té či oné politické strany
či sdružení!
A ještě jen - je dobrým zvykem, že články v Bechlínských listech – a nejenom v nich - jsou autory
podepisovány.
Takže – bylo či nebylo? To nebyla pohádka, ale holá skutečnost části dění v naší obci.
Jaroslav Kolář a Milena Koťová
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Vyjádření k volebnímu programu Sdružení pro obec
Pracuji ve školství. Svoji práci mám ráda, a proto jsem ve škole strávila celý profesní život. Nemívám ve
zvyku vyjadřovat se k věcem, které nepovažuji za důležité a nutné. Když jsem si ale přečetla návrhy na
řešení situace ve zdejší škole, které byly ve volebním programu jedné ze stran, rozhodla
jsem se
k tomuto bodu vyjádřit.
Autorku těchto návrhů neznám, nikdy jsem se s ní nesetkala a myslím, že ani ona nikdy nebyla v naší
škole. Podotýkám, že pravidelně pořádáme Dny otevřených dveří, kdy mohou přijít všichni občané
se podívat a vyžádat si informace. Za různé připomínky a návrhy jsme vděčni. Druhou autorku znám
osobně a myslím si, že je dobře informovaná o dění v naší škole. O to víc mne překvapilo to, pod co se
podepsala.
„Nabídneme víc než ostatní“
Individuální výuka:
Protože máme malý počet žáků, je jim věnována individuální péče. Pro všechny žáky, kteří mají
diagnostikovány vývojové poruchy učení, chování je zpracován Individuální vzdělávací plán. Tento
plán se konzultuje se zákonnými zástupci a poté je poslán k další konzultaci s odborným pracovištěm.
Jestliže všichni dotčení s plánem souhlasí, je s dětmi pracováno podle něj. Plán se v průběhu roku
přizpůsobuje potřebám žáka. Při školních činnostech je nám nápomocna i asistentka pedagoga.
Skupinová výuka (Montessori třídy, zapojení dětí s handicapem):
Ve škole pracujeme při některých činnostech i se skupinami žáků různého stáří. Žáci jsou vedeni
k toleranci i pomoci mladším, jinak zdatným. Co se týká zapojení dětí s handicapem, ráda bych
připomněla, že takové děti mezi námi jsou již od roku 2008. Do kolektivu se zapojily bez problémů
a ostatní spolužáci jim přiměřeně, ochotně pomáhají.
Některé principy Montessori pedagogiky využíváme ve výuce i my. Chtěla bych ovšem říci, že není
možné toto zavést jen tak, protože je k tomu potřeba více náležitostí. Připomenu jen jedinou, a to,
že neexistuje návaznost na druhém stupni ZŠ.
Poloha školy:
K výuce používáme samozřejmě i fotbalové hřiště, kulturní dům i blízký les.
Písmo Comenia Script:
Jestliže by se autorky informovaly, jistě by zjistily, že od letošního školního roku již toto písmo
je zařazeno do výuky žáků prvního ročníku. Vzhledem k tomu, že přistupujeme k dětem individuálně,
písmo Comenia Script bylo již v loňském roce zařazeno po konzultaci s odborným pracovištěm
a žádosti ze strany zákonných zástupců pro integrované děti. Ještě je nutné připomenout, že zavedení
novinky do výuky předchází řada náležitostí. Je to i proškolení pedagogických pracovníků, zvládnutí
kontrolních testů a zajištění návaznosti.
Více financí do personálu:
Všechny pracovnice se účastní kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Toto je i součástí
Výroční zprávy školy, která je každoročně ze zákona předávána zřizovateli (Obec Bechlín). Zpráva
je veřejně přístupná a je i na internetových stránkách školy. Mimo jiné jsou zde vypsány další aktivity
školy. Informace o dění ve škole jsou poskytovány i prostřednictvím vývěsní skříňky.
Propojení – dítě – rodič – škola:
Pracovníci ve školských zařízeních jsou se zákonnými zástupci v kontaktu. Jestliže je třeba, po domluvě
jednáme se zástupci jednotlivě.
Rozšíření služeb školy občanům:
Otevírací doba ve školní družině byla již několikrát prodloužena. Myslím si ale, že je zbytečné,
aby paní vychovatelka seděla odpoledne v družině sama.
Snažila jsem se vyjádřit k návrhům, které byly ve volebním programu. Doufám, že budu pochopena
a těším se na další podněty a návrhy, které nám budou doručeny, případně nám navrženy.
Ilona Řejhová, ředitelka ZŠ a MŠ Bechlín
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.......... VAŠE PŘÍSPĚVKY

Mateřské školy – reakce na článek
Vážení spoluobčané, ráda bych se vyjádřila k volebnímu programu jedné ze stran, které kandidovaly
do místního zastupitelstva. Jako vedoucí mateřské školy mě nejvíce zaujal článek o školství. Paní
ředitelka již své stanovisko týkající se základní školy vyjádřila, já bych se ráda vyjádřila k problematice
mateřské školy.
Ve výše zmiňovaném článku jsou uváděny různé vzdělávací postupy – Montessori, Waldorfská škola.
Pro nezasvěcené jsou to možná vzletné názvy, i když v době internetu si každý může význam těchto
slov najít. Naše mateřská škola při své práci využívá poznatky i z těchto vzdělávacích programů, pouze
jsme je nepřevzali jako celek.
V krátkosti uvedu několik příkladů:
 máme věkově smíšené skupiny dětí
 starší děti pomáhají mladším, mladší děti se od nich učí
 děti si mohou vybrat činnost samostatně, musí ji však dokončit
 učitelky si vyrábějí pomůcky pro hry a činnosti dětí
 všechny aktivity jsou přizpůsobeny věku dětí
 využíváme komunikativní kruh (program Začít spolu)
 chodíme s dětmi na delší procházky v okolí obce
Naší hlavní oporou a závazným dokumentem je však Rámcový vzdělávací program, podle kterého
zpracováváme veškerou dokumentaci mateřské školy.
Další věc, která mě ve zmiňovaném článku zarazila, je poznámka o délce provozní doby mateřských
škol. V MŠ Předonín jsme na hranici, za kterou se při současném financování školství není možné
dostat – jeden úvazek navazuje na druhý, pracovní doba učitelek se nepřekrývá. Zde je možné pouze
toto uspořádání, protože do mateřské školy dochází méně dětí. V MŠ Bechlín máme 28 dětí a není
možné, aby při takovém počtu byla s dětmi pouze jedna učitelka. Samozřejmě, že nejsme v MŠ obě celý
den, ale při některých činnostech jsme potřeba obě dvě, v rámci zajištění bezpečnosti dětí.
Ráda bych připomenula, že mateřská škola je vzdělávací zařízení (jsme zařazeni jako první článek
vzdělávací soustavy), nejsme hlídací agentura, kam rodiče dávají děti, např. když si potřebují nakoupit
nebo dojít k lékaři. Podle mého názoru by dítě v předškolním věku, kdy se vyvíjí jeho psychika a citově
vyzrává, mělo v mateřské škole trávit dobu nezbytně nutnou (např. když rodiče pracují), zbytek času
by mělo být se svou rodinou. Samozřejmě, že bych všem rodičům docházku jejich dětí do mateřské
školy doporučila, budou mít snadnější vstup do základní školy (předškoláci se intenzivně připravují
na školu), mohou být se svými vrstevníky, osvojí si základní pravidla chování v kolektivu,
ale, jak už jsem se zmínila, rodina je stejně důležitá pro jeho vývoj.
V mateřské škole jsme s rodiči v denním kontaktu, všechny připomínky a podněty se snažíme řešit
v rámci našich možností a k všeobecné spokojenosti. V posledních letech jsme rozšířili spolupráci
s rodiči, účastní se našich akcí. Chtěla bych jim tímto poděkovat za jejich nápady a pomoc. Doufám,
že v této spolupráci budeme nadále pokračovat.
Závěrem bych chtěla říci, že mateřská škola se musí řídit spoustou nařízení a ustanovení, která jsou
zakotvena ve školském zákoně, musí splňovat přísné bezpečnostní a hygienické normy (proto školní
zahrada nemůže sloužit široké veřejnosti bez omezení).
Mohla bych pokračovat dále ve vyjmenovávání aktivit a činností, které se v mateřské škole odehrávají,
ale to by bylo na několik článků. Rodiče našich dětí vědí, co se v mateřské škole děje, co s dětmi děláme
a plánujeme. O všem se mohou rodiče i široká veřejnost dozvědět na našich internetových stránkách,
kde jsou mimo jiné fotky z uskutečněných akcí, informace o plánovaných aktivitách a všechny důležité
kontakty.
Děkuji za pochopení a trpělivost při čtení tohoto článku .
Za kolektiv zaměstnanců mateřských škol Libuše Rauchová, vedoucí MŠ
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A jak dál...
Není žádným tajemstvím, že nemocí neustále přibývá, přestože máme více léků, špičkovou operační
techniku a v současné době biologickou a protonovou léčbu. Věda dále pokračuje ve svých výzkumech.
Preventivní prohlídky se provádějí a začínáme měnit zažité stravování. A přesto je to nedostačující.
Původně jsem neměl v úmyslu psát o výše uvedených skutečnostech, ale vzhledem k tomu, že se mnou
diskutovalo několik občanů a měl jsem možnost z povzdálí sledovat reakce lidí na předvolební kampaň
v této obci, rozhodl jsem se o ně podělit.
V knize Zaříkávač nemocí od MUDr. Jana Hnízdila se uvádějí velmi zajímavá fakta ohledně nemocí
a souvislostí s naším životním postojem.
Zde popisuje, že „Podle většiny lékařů hraje hlavní roli při vzniku nádorových onemocnění špatný životní styl.
Rakovina nám dělá děsivou starost. Bezstarostně ale dál žijeme způsobem, který k ní přímo vede. Lidské tělo
i za normálních okolností, čas od času, vyprodukuje buňku, která je nějakým způsobem atypická nebo poškozená.
Pokud má člověk dobrou imunitu, tělo si s ní poradí. Pokud je ale imunita oslabená, a nejčastěji právě životním
stylem, buňka nemá protiváhu, nekontrolovatelně roste, až člověka zahubí. Rakovina tedy není jen útokem vetřelce
zvenčí, ale současně i zborcením organizmu zevnitř. Je hluboce pravdivým a nemilosrdným zrcadlem stavu
a způsobu života naší společnosti.“
„Kromě pozvání na vyšetření by proto měl každý občan dostat do schránky také doporučený dopis s černým
pruhem a sdělením: Otrávil jsi vzduch, teď ho dýcháš. Otrávil jsi půdu, teď jíš potraviny, které z ní vzešly.
Otrávil jsi vodu, teď ji piješ. Otrávil jsi mezilidské vztahy, teď v nich žiješ. Tak se proboha zastav, nebo tady
končíš!“
Dalšími významnými faktory, které ubližují našemu zdraví, jsou hlavně stres, starosti a strach.
„Jsou neviditelné a nepochopitelné a mají na nás zásadní vliv.“ A právě předvolební kampaň v mnoha
občanech Bechlína vyvolala negativní emoce. Řada z nich se pozastavila na neetickým, útočným
a arogantním chováním. Vypuštěné emoční jedy od některých kandidujících jednotlivců spustily lavinu
nevolí.
Dnes už je jasné, že tyto rádoby „praktiky vyšší politiky“ v této obci nemají šanci vyrůst, natož
se rozmnožovat. A velká většina občanů svojí zodpovědností dává najevo, že tento styl komunikace
a spolupráce rozhodně nechtějí předávat generacím, které přijdou po nás.
Společenský systém je založený na individualismu, dravosti a bezohlednosti. Přitahuje stejný typ lidí.
Mezi nimi nemůže dlouho slušný člověk vydržet. Lidské kvality jsou pro něj handicapem.
Hledejme a podporujme ty, kteří v sobě mají laskavost, moudrost a soucit. Hledejme a podporujme ty,
kteří svojí pracovitostí, charakterem, veřejnými názory a postoji jsou stálí.
„Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se na něj dívají, aniž by něco udělali.“
Albert Einstein
Ladislav Stanislav

Z HISTORIE ..........

Historie komunálních voleb

Ve dnech 10. a 11. října proběhly komunální a v některých obvodech i senátní volby. Pro zajímavost
se podívejme, jak se volilo v minulosti.
První volby do obecních zastupitelstev proběhly v českých zemích v létě roku 1850 podle
„Prozatímního zákona obecního“ ze dne 17. března 1844, který představoval první právní vymezení
samosprávy na území Rakouského císařství. Tímto císařským patentem dostalo obyvatelstvo právo
volit si svobodně své zástupce pro správu obecních záležitostí. Každý volič ústně jmenoval členy
zastupitelstva, které volí a občané s nejvyšším počtem hlasů se stali členy obecního zastupitelstva. Tito
zastupitelé mezi sebou zvolili radu obce a starostu.
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………. Z HISTORIE
Porovnáme-li tento volební systém s nynějšími volbami, vyjde nám toto pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Suchý Alexander
Vocásek Jaroslav
Stanislav Stanislav
Fiala Milan
Soušek Ladislav
Poláček Miroslav
Petráček Petr
Müllerová Vladimíra
Rauchová Libuše
Hubená Gabriela
Rousová Monika
Drobný Jan
Drobný Vladimír
Nicková Věra
Vodičková Ivona
Šustrová Jiřina
Svobodová Lenka
Fořt Miroslav
Turek David
Šolc Michal
Šolc Jaroslav
Stanislav Michal

369
328
316
310
305
298
290
280
258
252
252
204
182
180
173
167
155
152
150
149
148
147

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Carda Pavel
Fillerová Studená Zdeňka
Konfršt Jindřich
Vocásková Lucie
Kubíčková Kateřina
Macková Jana
Podstavcová Ivana
Cedrych Milan
Barcal Zdeněk
Nosková Ludmila
Korpala Milan
Cedrych Tomáš
Dvořák Tomáš
Kubíčková Michaela
Jaroš Martin
Komárek Tomáš
Králová Zuzana
Müller Radek
Juhaniak Petr
Barcalová Simona
Wosková Naďa
Filler David

135
100
89
88
79
76
69
68
65
64
59
56
53
50
47
46
46
44
43
39
36
35

Na sklonku roku 1851 byly přijaty tzv. Silvestrovské patenty, které podřizovaly obecní zřízení
absolutistickým trendům. Samosprávné pravomoci byly postátněny, stát převzal dohled nad obcemi,
vláda stvrzovala zvolené obecní představitele, případně je jmenovala. Také bylo zrušeno právo
přítomnosti veřejnosti při jednáních obecních výborů. Plné prosazení principů obecní samosprávy pak
nastalo v 60. letech 19. století.
Zákon č. 75/1919, kterým se vydává volební řád v obcích republiky, obsahoval podmínky volebního
práva. Povinnost volit měl každý občan ČSR bez rozdílu pohlaví starší 21 let, který měl bydliště v obci
po dobu alespoň tři měsíce, s výjimkou osob starších sedmdesáti let, lékařů a osob, které se nemohly
dostavit pro nemoc. Zaměstnavatel byl povinen upravit v den voleb službu tak, aby se zaměstnanci
mohli k volbám dostavit. Do obecních orgánů mohly být voleny osoby, které měly právo volit, bylo jim
nejméně 26 let a měly bydliště v obci alespoň jeden rok. Členy obecní rady a komise nemohli být
manželé, rodiče a děti, tchán (tchyně) se zetěm (snachou), sourozenci a švagři. Do roku 1933 bylo
volební období čtyřleté. V roce 1933 bylo prodlouženo na šest let. Obecní volby oproti jiným typům
voleb se nekonaly ve všech obcích současně. Volby v různých obcích byly vypisovány v průběhu
několika týdnů. Jestliže byla podána jediná kandidátka s počtem stejným jako počet zastupitelů, byli
kandidáti bez voleb prohlášeni zastupitelstvem. Volilo se podle zásad poměrného zastoupení. V roce
1938 proběhly na dlouhou dobu poslední volby s širokou stranickou soutěží.
Po komunistickém převratu v roce 1948 byl omezen systém politických stran a volby se staly pouze
formálními, nesvobodnými, s jedinou kandidátkou. Jednalo se o jednotně konané volby, kdy se během
jednoho aktu rozhodovalo o složení zastupitelských sborů na všech úrovních, tedy i do místních
národních výborů. Po sametové revoluci v roce 1989 se systém politických stran začal obnovovat,
v roce 1990 se opět konaly svobodné volby.
Miluše Dvořáková
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Přípravka na jaře dvakrát mezi nejlepšími, dospělé sráží neukázněnost.
PS – dva kiksy na závěr a pád na 7. místo

V současné době nám největší radost dělají ti nejmenší a tak říjnové dění začneme u nich. Nejdříve
poslední turnaj Okresní ligy – skupina D.
Sobota 27. září 2014 – Libotenice
Předonín – Libotenice
7:3
Předonín – Mšené-lázně 4 : 3
Předonín – Dobříň
4:4
Konečné výsledky Okresní ligy mladších přípravek - skupina D
1.
Dobříň
12
11
1
0
99 : 22
34
2.
Předonín
12
8
1
3
66 : 35
25
3.
Libotenice
12
2
2
8
23 : 79
8
4.
Mšené-lázně
12
0
2
10
29 : 81
2
Tento výsledek znamená pro jaro boj v jedné ze dvou čtyřčlenných semifinálových skupin.
Následně byla rozehrána další soutěž Okresní pohár. Stručně Vás seznámíme s výsledky skupiny B,
jejíž jsme účastníky.
Sobota 4. října 2014 – Předonín
Sobota 11. října 2014 - Štětí
Předonín – SJ. Roudnice n.L.
6:2
Předonín – Štětí „B“
2:0
Předonín – Štětí „B“
7:3
Předonín – Libochovice
6:0
Předonín – Libochovice
8:1
Předonín – SJ. Roudnice n.L.
3:5
Vítěz turnaje – Předonín
Vítěz turnaje – Roudnice n.L.
Nejlepší střelec – Soušek Petr
Nejlepší brankář – Soušek Pavel
Neděle 19. října 2014 – Libochovice
Sobota 25. října 2014 - Roudnice n.L.
Předonín – Štětí „B“
5:4
Předonín – Štětí „B“
3:5
Předonín – SJ. Roudnice n.L.
11 : 5
Předonín – Libochovice
7:1
Předonín – Libochovice
5:0
Předonín – SJ. Roudnice n.L.
3:1
Vítěz turnaje – Předonín
Vítěz turnaje - Předonín
Nejlepší střelec – Soušek Petr
Nejlepší střelec – Soušek Petr
Konečné výsledky Okresního poháru – skupina B
1.
Předonín
12
10
0
2
66 : 27
30
2.
Roudnice n.L.
12
6
1
5
58 : 52
19
3.
Štětí „B“
12
5
1
6
56 : 48
16
4.
Libochovice
12
2
0
10
26 : 79
6
Tato skutečnost znamená jarní jednorázový turnaj za účasti družstev: Předonín, Dobříň, Podlusky,
Pokratice, zatím není určeno kdy a kde.
Tím končí úspěšný podzim 2014 a nezbývá, než tyto úspěchy oslavit na dokopné 31. října 2014.
Prostřednictvím tohoto tisku děkujeme všem, kteří se na pěkných výkonech podíleli počínaje hráči
a dále rodiče, trenéři, sponzoři (Obec Bechlín, 2JCP, Unistroj) a členové SK. Závěrem zprávy o mladší
přípravce lze uvést „dobře jsme pokřtili nové dresy“.
Dále přechod k problematičtějším družstvům dospělých.
„A“
Sobota 27. září 2014
Předonín – Brňany
2 : 3 PK (0 : 1)
- nervózně hraný zápas, k čemuž přispěl rozhodčí darovaným gólem soupeři po předchozím faulu
na Kubizňáka. V dalším průběhu vyloučen Doležal. Přesto jsme obrátili stav, ale neudrželi vedení
do konce. Prohra na penalty 10 : 11.
Sobota 4. října 2014
Dobříň – Předonín
2 : 5 (1 : 3)
- po dobrém výkonu pěkné vítězství. Domácí byli zaskočeni a dvougólový náskok z poločasu jsme ještě
v druhé části navýšili. Střelecky se dařilo Hubenému st., který vstřelil tři góly skvělým prováděním
trestných kopů.
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Sobota 11. října 2014
Předonín – Čížkovice
5 : 0 (2 : 0)
- pokračovali jsme v dobrém výkonu z minulého týdne a proti slabě hrajícímu soupeři jsme dosáhli
vysokého vítězství při velkém počtu neproměněných šancí.
Neděle 19. října 2014
Polepy – Předonín
5 : 0 (0 : 0)
- snad již tradičně nevydařený zápas v Polepech. Několik nevyužitých šancí, dva sporné góly (ofsaid?),
výborný výkon domácího brankáře, ale i zcela zbytečné vyloučení M. Souška, to jsou příčiny vysoké
porážky.
Sobota 25. října 2014
Předonín – Podlusky
1 : 4 (1 : 2)
- debakl z Polep zanechal stopu i v dalším utkání, vyloučení a nezájem některých hráčů. A tak opět
kombinovaná sestava nestačila na dobře hrající celek hostí, který odvezl zaslouženě tři body.
A jak dál, to by si měli vyříkat hráči, neboť tento podzim je hodně podobný neúspěšnému loňskému.
„B“
Neděle 5. října 2014
Předonín „B“ – Vražkov
2 : 3 (2 : 1)
- záhy po zahájení odstoupil zraněný Kušpál a zbytek utkání o deseti hráčích, neboť nebyl,
kdo by střídal. Drželi jsme krok se slabě hrajícím lídrem soutěže. A podlehli až v závěru. Stálé výpadky
hráčů, které škodí A i B družstvům, poskytují špatný pohled na celý oddíl.
Neděle 12. října 2014
Rovné „B“ – Předonín „B“
2 : 3 PK (0 : 1)
- zápas v rušném prostředí, v neobjektivním fandění domácích, zejména dámských „fan“, ale hlavně
benevolentního a stranícího rozhodčího, znamenal pro nás zisk dvou bodů, ale také ztrátu pro „A“
celek v podobě vyloučeného J. Hubeného ml. Získali jsme dvoubrankové vedení, které likvidoval
rozhodčí uznáním gólu z ofsaidu a těsně před koncem domácí využili jedné z více šancí, které měli.
Neděle 19. října 2014
Předonín „B“ – Račiněves
9 : 1 (4 : 1)
- bezproblémový zápas „B“ celku posíleného z kádru „A“ družstva. Bylo otázkou, kde se skóre zastaví.
Sobota 25. října 2014
Podbradec – Předonín „B“
1 : 5 (1 : 1)
- další zápas, který opět někteří hráči ignorovali, takže zase pouze o deseti hráčích. Přesto jsme porazili
pravděpodobně nejslabší celek soutěže.
A teď ještě něco k požárnímu sportu, který v této době ukládá své náčiní k zimnímu spánku. Zbývá
pouze informace o posledních dvou závodech Krušnohorské ligy.
Místo
datum
družstvo
terče
čas
umístění
Duchcov

27. září 2014

PS Předonín
ST
SDH Slavětín
Duchcov
27. září 2014
PS Předonín
ST
SDH Chrášťany
Jestliže jsme minule avizovali boj o 5. místo, dvojí zakopnutí v Duchcově nás
podobně jako v roce 2013.
Pořadí Krušnohorské ligy za rok 2014
umístění
družstvo
počet bodů

21,71
10
17,11
1
20,19
8
17,00
1
opět uklidilo na 7. místo

poznámka

1.
SDH Slavětín
115
7.
PS Předonín
62
16.
PS Předonín „B“
5
pouze 1 závod
23.
SDH Předonín
1
pouze 1 závod
V Bechlíně proběhlo v sobotu 11. října 2014 bujaré vyhlášení výsledků Podřipské ligy, které končilo
vítězně pro PS Předonín a SDH Hrobce. PS Předonín děkuje svým členům a sponzorům (Obec Bechlín,
Aleš Balšánek, Holli s.r.o.), kteří se podílejí na tomto úspěchu a organizačním zajištění Krušnohorské
ligy pořádané v Předoníně 6. září 2014. Vyhlášení výsledků Krušnohorské ligy bude v sobotu
1. listopadu 2014.
To je z říjnového dění v SK Předonín vše.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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Posvícení
To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle, máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně...
Trochu obecných znalostí...
Posvícení je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela. Výraz „posvícení“ znamená totéž
co „posvěcení“. Dostavba kostela byla pro obec mimořádná událost, protože jeho stavbě obyvatelé
obvykle věnovali mnoho práce a dle možností i peněz. Církev sama kostely zpravidla nestavěla,
ale po dokončení kostel převzala a starala se o jeho provoz i údržbu, včetně přípravy a přidělování
duchovních jednotlivým farnostem pro službu církvi a Bohu...
Po dokončení stavby nemohl být kostel hned použit pro bohoslužby. Nejprve se musel slavnostním
způsobem vyjmout ze světské sféry a posvěcením jej slavnostně vyčlenit pro služby Bohu.
Posvícení totiž patřilo k nejoblíbenějším svátkům, jímž venkované zároveň oslavovali ukončení polních
prací. V tomto období už byl nový mák do buchet, zásoba čerstvé mouky a vajec, zralé švestky
na povidla a vykrmené husy na pekáč, zkrátka ideální doba na pořádnou hostinu. Navíc se blížil
advent a s ním dlouhý půst, takže si naši předkové pořádně užívali všeho, čeho měli málo po celý
zbylý rok. Hodování často trvalo i několik dní a bývala to pastva pro oči i pro mlsný jazyk. Vařilo
se, peklo a smažilo ze všech sil. „O sv. Martině husa zpívá nejlépe“ prozrazuje krásné pořekadlo fakt,
že k hlavním chodům posvícenského stolu patřila husa krmená speciálními šiškami. Než se ale dostala
na stůl, předcházel ji kaldoun, husí polévka s drůbky a malými knedlíčky. Neodmyslitelnou přílohou
pak byly knedlíky, houskové nebo jakékoli jiné, typické pro region. A co by to bylo za pečínku –
ať už vepřovou nebo husí – kdyby k ní nebylo zelí... Teprve nakonec přišly posvícenské koláče
s tvarohem, povidly, ořechy, jablky, mákem... Obdarovali se jimi přátelé i sousedé, kteří přišli
na návštěvu. Kulinářské orgie pak doprovázely lidové veselice: taneční zábavy a průvody s maskami.
V některých regionech při slavnosti figurovala zvířata jako beran, houser, kačer nebo kohout.
V Bechlíně se posvícení slaví vždy na sv. Martina. Pamětnice paní Marie Hrstková vzpomíná:
...posvícení se slavilo na sv. Martina tři dny na dvou místech, v „dělňáku“ a v sokolovně. Ráno se sál
uklidil a večer se pokračovalo tancovačkou...
Po zrušení sokolovny se postupně posvícenská zábava soustředila do Dělnického domu a byla už jen
jednodenní. Ve kterém roce se tato zábava konala naposledy se mně nepodařilo zjistit. Možná někdo
ze čtenářů by se s námi na příště mohl podělit o svoje vzpomínky na svatomartinské veselice
v Bechlíně.
Jiřina Šustrová
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
Kulturní komise obce srdečně zve předonínské seniory na

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ

které se uskuteční v sobotu 22. listopadu 2014 od 16:00 hodin v Klubu Předonín.
hrají Staročeští heligonkáři

Obec Bechlín a SDH Bechlín Vás srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
spojené s MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU a VÁNOČNÍMI TRHY
těšíme se na Vás o první adventní neděli 30. listopadu 2014
u hasičské zbrojnice v Bechlíně
na děti bude čekat Mikuláš s malým dárkem a na dospělé bohaté vánoční občerstvení

INZERCE ……….

Široký sortiment jablek a hrušek v cenové relaci od 6,- do 15,- Kč/kg
brambory k uskladnění, varný typ A a B za 6,- Kč/kg
Prodej se uskuteční na adrese Bechlín 266 (Petráskovi) od 28. září 2014,
a to každou neděli od 13:00 do 18:00 hod. a dále každou středu od 15:00 do 18:00 hod.,
případně po telefonické dohodě i v další pracovní dny. Tel.: 606 914 669

prodej dřevěných briket
cena za 1 kg 4,60 Kč (balení 25 kg)
prodejní doba: všední dny 15:30 – 17:00 hod., víkendy 14:00 – 17:00 hod.
kontakt: Pavel Točín, Bechlín 281, tel.: 607 721 219

Kontakty na Obecní úřad Bechlín

Úřední hodiny

Obecní úřad Bechlín, 411 86 Bechlín čp. 85
Tel: 416 844 000
Fax: 416 844 025
Id datové schránky: zwfatth
E-mail: ou.bechlin@tiscali.cz
Internetové stránky: www.bechlin.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 - 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00

Vaše podněty, náměty, příspěvky, inzeráty, nabídky a pozvánky zasílejte přímo na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz, případně
je předejte v kanceláři obecního úřadu nebo panu Hruškovi v Předoníně.
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